Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

1918 – 2018
„Chemik” dla Niepodległej”
(wrzesień 2018 - listopad 2018)

1. „100/100 – sto kroków tańca narodowego na Stulecie
Niepodległości” (nauka kujawiaka prowadzona przez p.
Agnieszkę Maczugę – finał 09.11.2018 r. podczas uroczystej
akademii).
2. „100 piosenek na 100-lecie Wolności” – najpiękniejsze
polskie melodie, które powinien znać każdy uczeń (lista
tworzona przez nauczycieli, zamieszczona na stronie
internetowej szkoły).
3. „BohaterOn-włącz historię” (koordynator
p. Agata
Rabsztyn, odpowiedzialni: wychowawcy i ich wychowankowie,
biblioteka szkolna, samorząd uczniowski):
a. pisanie kartek do Powstańców,
b. 29.10.2018 - udział p. Agaty Rabsztyn w konferencji
szkoleniowej w Instytucie Pamięci Narodowej w Rzeszowie,
c. czytanie
fragmentów
„Pamiętnika
z
powstania
warszawskiego” Mirona Białoszewskiego,
d. Miniprojekt „Ja = sło =wia = nin słowa winien Państwu...
Podziemnemu!”
Jasło wie, że winno swoim BohaterOn-om słowo... żywe!
Słowem mówionym w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława
Pawłowskiego w Jaśle wyrażono szacunek jaślanom
walczącym z wrogami Niepodległej:
Młodzież wysłuchała wywiadu z p. Edwardem
Grzebieniowskim, który wspominał własne dzieciństwo z

czasów II wojny światowej oraz relacjonował opowieści
wujka-oficera, działającego w partyzantce
"Słowem czytanym, śpiewanym i recytowanym"
rozpoczęto całoroczny cykl audycji przez radiowęzeł o
Państwie
Podziemnym,
poświęcony
Józefowi
Modrzejewskiemu - komendantowi Obwodu Związku
Walk Zbrojnych Inspektoratu Jasło. Tematem pierwszego
programu była "Kampania wrześniowa - droga Józefa
Modrzejewskiego do tworzącego się podziemia polskiego
pod okupacją niemiecką"
"Słowem pisanym" uczennica Id Katarzyna Buba
utrwaliła wywiad przeprowadzony z p. Stanisławem
Pecem, opowiadającym o postawie Jasła i okolicznych
wsi wobec nieprzyjaciół Ojczyzny.
e. 13.12.2018 – finał akcji w Warszawie.
4. „Sto Lat Niepodległego Jasła”
- wystawa fotografii
(koordynator p. Agata Rabsztyn).
5. „Sztuka mody – sztuka życia” – koordynator p. Krystyna
Zielińska- Niemiec, pokaz mody podczas akademii.
6. „Sprzątanie cmentarza z I wojny światowej nr 36/37”
w Podzamczu, 22.10.2018 r., kl. I c, odpowiedzialni: p. Agata
Rabsztyn i p. Agnieszka Maczuga (społeczni opiekunowie
zabytków).
7. „Niepodległa Mała Ojczyzna - moja wieś/moje miasto”
wystawa
albumów
wykonanych
przez
uczniów
ubiegłorocznych klas pierwszych w ramach lekcji edukacji dla
bezpieczeństwa oraz wiedzy o kulturze (odpowiedzialni:
samorząd szkolny wraz z opiekunem p. Edytą Jamrogiewicz).
8. „Czerwony kasztanowiec” – uczczenie „Roku dla
Niepodległej”
posadzeniem
drzewka–kasztanowca
(w
nawiązaniu do Kasztanki Józefa Piłsudskiego)
oraz
ufundowaniem pamiątkowej tablicy przez społeczność szkolną

(koordynator p. Barbara Reczek; odpowiedzialni samorząd
szkolny, uczniowie i pracownicy szkoły).
9. „Wielka Niepodległa 1918-2018 / Niepodległa Polska –
Niepodległe Jasło” – 09.11.2018 r. uroczysta akademia
(odpowiedzialni: p. Agata Rabsztyn, p. Edyta Jamrogiewicz).
10. „Koncert Pieśni Patriotycznych” – 29.10.2018 r. występy
uczniów (przygotowanie: p. Katarzyna Szot, p. Elżbieta
Piwowarska).
11. „Światełko pamięci dla Łyczakowa” – 16.10.2018 –
24.10.2018 (szkolna zbiórka zniczy, organizatorzy: p. Elżbieta
Piwowarska, p. Beata Śmietana).
12. „Poranek z poezją i pieśnią patriotyczną” – 24.10.2018
r. lekcja historii – przygotowanie p. Beata Buchała, p. Ewa
Łącka.
13. „Ojcowie Polski Niepodległej” – 14.11. 2018 szkolny
konkurs historyczny (organizatorzy: p. Danuta Pociask, p.Agata
Rabsztyn i p. Katarzyna Szot).

